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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

V Vojniku si želimo ustvariti občino, ki bo prijazna do svojih občank in 
občanov, zato smo kandidati liste Gibanja Svoboda izdelali razvojno 
usmerjen program. Menimo, da lahko glavnino naših ciljev dosežemo zgolj 
s tesnim sodelovanjem z Vlado Republike Slovenije. V prihodnjem mandatu 
mora Občina Vojnik zagotoviti učinkovito porabo nepovratnih EU sredstev, 
s katerimi bomo uredili osnovno infrastrukturo, ki bo zagotovila trajnostno 
sobivanje naših občanov z naravo in manjšo odvisnost od cen tujih 
energentov.

V naslednjem mandatu bomo Vojnik spremenili v občino, ki bo v zgled 
sosednjim, saj bomo vsa vprašanja reševali ob dialogu in spoštovanju 
mnenj vseh občanov. Poleg tega pa bomo aktivno podpirali in sodelovali z 
lokalnim gospodarstvom, ki bo v naseldnjih letih naredilo pomemben korak 
naprej zaradi ugodnih pogojev, ki jih bomo zagotovili v občini.

Naredimo Vojnik zeleno, strpno in moderno občino!



Volilni program

DIGITALIZIRAN IN UČINKOVIT JAVNI SERVIS

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno preko občinske 
uprave. Zavedamo se počasnega postopanja, zato bomo z 
zagotovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja občinske uprave 
dosegli preglednejše in hitrejše delovanje uprave. Z izvedbo tega 
projekta bomo v občini odprli nova delovna mesta, ki prinašajo 
visoko dodano vrednost, ter zagotovili hitrejšo in bolj prijetno 
uporabniško izkušnjo občanom. 

Poleg tega pa učinkovit javni servis za občane po pomeni tudi, 
da župan in vodstvo občine z ljudmi komunicira. Zato bomo 
vsakih 14 dni organizirali odprto sejo, na katero bodo vabljeni vsi 
občani. Tam bodo lahko vodstvu občine povedali probleme, s 
katerimi se soočajo, in podali predloge, kako izboljšati oziroma 
olajšati življenje v Vojniku.

VOJNIK, ZELENA OBČINA

V tesnem sodelovanju z Vlado RS in predvsem Ministrstvom 
za infrastrukturo želimo pripraviti strategijo za gradnjo 
osnovne infrastrukture, ki nam bo omogočila zeleni prehod. Za 
financiranje te infrastrukture namreč Evropska Unija predvideva 
znatna sredstva, ki pa jih moramo pridobiti in seveda učinkovito 
porabiti. Prioritetno bomo uredili vodovodno omrežje po celotni 
občini, saj trenutna ne zadošča ustreznim standardom. 

Prav tako bomo naslovili trenutno energetsko krizo s preučitvijo 
možnosti izgradnje moderne medobčinske toplarne, ki bo 
delovala na biomaso. S tovrstnim projektom želimo učinkovito 
uporabili geografski potencial naše občine, ki je obdarjena z 
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gozdovi. Poleg tega pa se bomo zavzeli za postavitev sončnih 
celic na čim več nepremičnin v občinski lasti in tako znižali 
celokupne stroške, ki jih kot občina porabimo na energentih.

SPODBUJALI BOMO POVEZOVANJA 
KMETIJSTVA IN TURIZMA

Zgolj z povezovanjem z sosednjimi občinami bomo lahko 
celovito naslovili turizem v naši regiji. V listi Gibanja Svoboda se 
bomo zavzemali in promovirali ekološki turizem, saj tako lahko 
z izkoriščanjem trenutne infrastrukture in ponudbe razvijemo 
turistični model, ki prinaša visoko dodano vrednost. V turistični 
strategiji bomo aktivno spodbujali kolesarski turizem in poskrbeli 
za ureditev ustreznih kolesarskih poti. Poleg tega pa bomo 
vključili občino Vojnik v projekt CELEBUS in širitev mreže KOLESCE.

Za promocijo lokalnih pridelkov bomo podprli projekt organizacije 
ekološke tržnice, kjer bodo lahko domačini kot tudi drugi kupili 
lokalne, ekološke pridelke po ugodnih cenah. S tovrstnim 
projektom bomo spodbujali občane in občanke, da kupujejo 
lokalno in po drugi strani bomo podprli lokalne pridelovalce.

UVEDLI BOMO DODATNA IZOBRAŽEVANJA IN 
ORGANIZIRALI VEČ DOGODKOV!

V listi Gibanja Svoboda želimo prekiniti s trendom, ki iz naše občine 
ustvarja zgolj še eno spalno naselje. Z namenom revitalizacije 
naše občine bo prioriteta organizirati različna izobraževanja v 
sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, na podlagi katerih 
bodo lahko občani pridobili nacionalne poklicne kvalifikacije. Poleg 
tega bomo v luči spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja 
organizirali delavnice in tečaje ter druženja, ki bodo primerna tako 
za mlade kot stare občane. 
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Oskrba krajanov s kvalitetno pitno vodo 

Pravica do pitne vode je zapisana v Ustavo Republike Slovenije. 
Zato bomo prioritetno uredili in nadgradili vodovodno omrežje, s 
katerim bomo vsakemu gospodinjstvu zagotovili dostop do čiste 
in neoporečne pitne vode.

Projekt 2

Izgradnja pločnikov in kolesarskih stez v navezi s sosednjimi 
občinami

V skladu z modernimi urbanističnimi trendi in v sodelovanju z 
sosednjimi občinami bomo zagotovili nove kolesarske steze in 
pešpoti. S tem bomo promovirali rekreacijo občank in občanov 
ter zagotovili varno okolje za naše otroke, ki se odpravljajo v šolo.

Projekt 3

Nadgradnja elektro omrežja z namenom povečanje možnosti 
priključitve individualnih sončnih elektrarn

Zaradi energetske krize bomo v tesnem sodelovanju z 
Ministrstvom za infrastrukturo preučili možnosti za montažo 
sončnih celic na občinske objekte. Poleg tega bomo pripravili 
strategijo kako izkoristiti potencial biomase v naši občini.



Projekt 4

Dostop do optičnega omrežja z visoko kakovostnim prenosom 
podatkov

Če želimo hočemo ohraniti korak s časom, je nujno nagraditi 
naše informacijsko-komunikacijske infrastrukture. Vedno več 
dela se opravlja od doma in ustrezna optična povezava je 
minimum, ki ga mora moderna občina zagotoviti. V povezavi z 
Ministrstvom za digitalizacijo ter telekomunikacijskimi operaterji 
želimo sistematično pristopiti k odpravi vseh belih lis v naši 
občini.

Projekt 5

Digitalizacija občinske uprave

Najbolj neposreden stik občanov z Občino Vojnik je prek 
občinske uprave, zato bomo v naslednjem mandatu izvedli 
celovito digitalizacijo naše občine, ki bo zagotovila preglednosti 
in učinkovitost javnega servisa.




